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ZALOŽENÍ MEZIČELBY ŽÍLY 48 NA DOLE ROŽNÁ I 

CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ CP.MIX 
 

Abstract 

In the uranium deposit of Rožná, the method of top slicing is used as the main mining 
method.  With reference to a great variability in uranium mineralisation, it is required, in 
some cases, to drive intermediate development faces between levels. However, these 
development works complicate the continuity of the mining of ore bodies. 

In the course of mining the ore body of uranium mineralisation of the vein No. 48 at 
the depth of the 20th level of the shaft R7S it was necessary, for continuous employing the 
mining method, to ensure the filling of the intermediate development face MČ48-20117 
between levels. The intermediate face driven at a height of 5.8 m above the level was partially 
caved and gradually the loosening of the hanging wall and the emission of radon into the 
working levels of the block occurred. With regard to the fact that it was not possible to 
recover it, a decision was made to fill gradually the worked out space with the cement-fly ash 
admixture CP.Mix transported through the caved section by the filling steel pipes. The pipes 
were suspended below the roof of the working in three lines so that the space could be filled 
in the direction from the face to the raise. On the level (sectional passage RZ420 – 117) a 
pneumatic pump MIXOKRET M-500-E drawing the filling mixture via a hose to the filling 
pipes was installed. In the intermediate face, two diaphragm walls were built to prevent the 
outflow of the mixture from the section being filled. 

According to the producer, the used mixed hydraulic binder CP.Mix designed, among 
other matters, for the preparation of mixtures for flushing the layers was a material suitable 
for the consolidation of the caved section. The 28 day compressive strength is 15 MPa as a 
minimum; the strength of filling rocks of the mined vein is 25-30 MPa. To increase the 
strength, steel supports were left in the area of the raise. 
 
 

1. Úvod 
Cílem příspěvku je praktická aplikace zpevněné základky pro zajištění vydobytých a 

zavalených prostor důlního díla tak, aby bylo možné provádět dobývací práce v jeho 
bezprostředním okolí a to bez rizika zavalení vydobytých prostor. Pro vyplnění bylo použito 
cementopopílkové směsi CP.MIX  a betonu. Základka byla použita v místě nebohacení 
uranového rudního tělesa, to je v místě ekonomicky nejvýhodnějšího dobývání. 
 

2. Geologická charakteristika ložiska Rožná 
Ložisko Rožná se nachází při východním okraji strážeckého moldanubika, které má 

v této oblasti podobu úzce stěsnaných zhruba severo-jižních vrásových struktur, které byly 
v následujícím geologickém vývoji tektonicky porušeny. Úklon celého horninového 
komplexu i hlavních tektonických poruch je 40 – 70 o  k západu. 
Ložisko Rožná je hydrotermální, nízkoteplotní ložisko uranu ve strmě uložených žílách a 
zónách. Uranová mineralizace ve středně velkých a velkých rudních tělesech je zastoupena 
především uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4). Hlavním horninovým typem, ve 
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kterém leží ložisko Rožná, jsou biotitické rudy  střídající se s polohami amfibolitů. Jedná se 
zejména o jemnozrnné biotitické ruly a středně zrnité biotitické ruly. 

Z hlediska obecné typologie a vhodnosti k exploataci se jedná o ložisko v pevných 
metamorfovaných horninách s žilnými a zónovými deskovitými rudními tělesy s proměnlivou 
mocností, nerovnoměrným zrudněním a stálým mineralogickým složením rud. Rozměry 
rudních těles jsou plošně velké, rovnoměrnost distribuce zrudnění není velká (technicky je 
zvýšena konturací dobývacích bloků). Hlavní parametry, které určují celkový výnos 
uranového kovu u jednotlivých dobývacích lent je obsah uranu v dobývané žíle  a její 
mocnost. Existují  místa nabohacení uranovou mineralizací, která mají až několikanásobně 
větší objem U kovu a to přímo v jednotlivých dobývacích blocích  . Ekonomicky je nutné tato 
obohacená místa v rámci jednotlivých dobývacích bloků vydobýt. 

Pevnost v jednoosním tlaku hornin v okolí rudonosných struktur se pohybuje od 70 do 
120 MPa. Horniny bezprostředního nadloží a podloží bývají obvykle rozpukány, což 
umožňuje lepší uplatňování dobývacích metod se zavalováním vydobytých prostor. Pevnost 
rudonosných struktur (např. 48. žíly) je cca 25 MPa – 30 MPa. 
 

Vertikální projekce 48 žíly 
   

      
 
 

Obr. č.1 
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3. Metodika dobývání 
Na ložisku Rožná se v současné době používá výhradně dobývací metoda sestupné 

lávkování na zával pod umělým stropem. Principem dobývací metody je sestupné opracování 
dobývacího bloku jednotlivými lávkami (lentami) z komína vyraženého mezi dvěma patry. 
Výška lávek je max. 3 m, šířka je závislá na mocnosti uranového zrudnění (max. 8 m). Jeden 
z hlavních nutných předpokladů uplatnění této dobývací metody je pevná a rovná počva, na 
níž se pokládá umělý strop (mat) z kulatiny a pletiva, který potom tvoří strop spodní lávky. Po 
vydobytí uranového zrudnění se výdřeva lávky sestřelí na umělý strop a dobývání pokračuje o 
3 m níže. V některých případech bývají dobývány z jednoho komína 2 struktury (např. 48 a 
50 žíla). 

Vzhledem k velké variabilnosti uranového zrudnění je v některých případech nutné 
provádět průzkumné mezipatrové mezičelby. Tyto průzkumné práce pomáhají dokonale 
mapovat rozsah zrudnění a jeho kvalitu, pro plánování dalšího opracování bloku, avšak 
v některých případech komplikují plynulost dobývání rudních těles.  

Během dobývání rudného tělesa uranového zrudnění 48 a 50 žíly v úrovni 20. patra 
jámy R7S bylo nutné, pro plynulé využití dobývací metody, zajistit vyplnění průzkumné 
mezipatrové mezičelby MČ 48-20117. Mezičelba vyražená 5,8 m nad úrovní patra byla 
částečně zavalená a postupně docházelo k rozvolňování zónové výplně a částečně i 
nadložních vrstev. Vzhledem k tomu, že byl reálný předpoklad dotěžení tohoto bloku, který 
patří mezi nosné dobývky závodu Rožná I, bylo rozhodnuto zvolit takovou metodu zajištění, 
která by umožnila dobývat zrudnění v celém rozsahu až na úroveň 20. patra. 
 
4 Způsob  zajištění – návrh technického řešení 

Původní záměr zajistit stabilitu rudní zóny a nadložních vrstev zesílením  mezipatrové 
mezičelby ocelovou výztuží se ukázal jako nereálný, vzhledem k tomu , že v části mezičelby 
MČ 48-20117 došlo k zavalení ze stropu (v úseku cca 9,0 m) . Nebylo možné obnovit 
výdřevu a volné prostory ve stropu díla následně vyhráňovat, a proto bylo nutné zvolit takové 
řešení, které by zajistilo stabilitu okolních vrstev na celou dobu životnosti celého dobývacího 
bloku ( cca 4,5 roku, za předpokladu prodloužení těžby na dole Rožná I do konce roku 2005). 

Po konzultaci s pracovníky firmy CarboTech - Bohemia (divize Grouting) bylo 
rozhodnuto, vyplnit vydobyté prostory zpevněnou základkovou směsí, kterou by bylo možné 
dopravovat hydraulicky.  

Vydobyté prostory MČ 48-20117 byly postupně vyplňovány ochuzeným betonem     
(v poměru 10:1) a vyvalený prostor ve stropu díla směsí cementopopílku CP.Mix. Beton         
i cementopopílková směs byly dopravovány přes zavalený úsek plnícím ocelovým potrubím. 
Potrubí bylo zavěšeno pod stropem díla ve třech tazích tak, aby docházelo k postupnému 
vyplňování prostor ve směru od čelby ke komínu. Na patrové chodbě (rozrážce RZ420 – 117) 
bylo umístěno pneumatické čerpadlo MIXOKRET M-500-E, které čerpalo výplňovou směs 
hadicí k plnícímu potrubí. V mezičelbě byly vybudovány dvě těsnící stěny proti vytékání 
směsi z vyplňovaného úseku.  

Použité směsné hydraulické pojivo CP.Mix, které je dle výrobce určeno mimo jiné 
k přípravě zálivek pro prolévání vrstev, bylo vhodným materiálem pro zpevnění rudniny pod 
vyvaleným úsekem a pro vyplnění volných prostor mezi výztuží a horninou. Pevnost směsi 
v tlaku po 7 dnech musí být minimálně 7 MPa a po 28 dnech minimálně 15 MPa. Pevnost 
výplňových hornin dobývané 48. žíly je 25-30 MPa. Pro zlepšení celkového efektu založení 
byla v oblasti komína 48-20/19-117 zbudována ocelová výztuž. 
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Situace mezičelby  MČ48 - 20117 

  
 

Obr. č.2 
 

5. Faktory ovlivňující návrh technického řešení 
a) časový – dobývací blok 48–20117 patří k nejdůležitějším dobývkám z hlediska plnění 

objemu U kovu, zajišťuje 12 % denní těžby dolu Rožná I a jeho dlouhodobé odstavení 
by mělo negativní vliv na plnění plánu ve výrobě kovu - pro vyplňování byly vybrány 
I. a III. směna , II. směna byla vyčleněna pro dopravu materiálu - celková doba 
odstavení dobývacího bloku 48-20117 byla 22 směn 

 
b) ekonomický – materiálové náklady na vyplnění mezičelby musely být nižší než cena 

uranu, který bylo možné po zajištění díla vydobýt z ovlivněné oblasti  
 

 Množství Jednotková cena Celkem (Kč) 

beton 210 m3   445,- Kč/ m3 93450,- 

CP.Mix 50  m3 1793,- Kč/ m3 89650,- 

  celkem 183100,- 

uran z mezičelby 962 kg 787,- Kč/kg 757094,- 

  rozdíl 573994,- 

náklady na vydobytí  340,- Kč/kg 327080,- 

  rozdíl 246914,- 
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Dále bylo vytěženo celkem 139,7 t uranu z oblasti 48 a 50 žíly nad vyplněnou MČ 48-20117, 
která mohla být negativně ovlivněna závalem rudní zóny a rozvolněným nadložím. 
 
c) prostorový – dobývací blok je na 20. patře slepé jámy R7S  a doprava materiálu 

z povrchu je možná pouze v jámou R1 na úroveň 12. patra, dopravním překopem 
(2350 m) k jámě R7S a dále na 20. patro - těžní zařízení jámy R1 neumožňuje 
dopravovat čerpadla větších rozměrů a materiál na paletách, proto byla zvolena 
varianta pytlovaná směsi (á 30kg) v důlních vozech (0,63 m3 ), čerpadlo MIXOKRET 
M-500-E, které bylo umístěno v oblasti jámy R7S 

 
Hornina v MČ 48-20117 zpevněná cementopopílkovou směsí CP.Mix 

 

 
 

Obr. č. 3 
 

6. Závěr - zhodnocení použité metody 
 Vhodnost použité metody založení volného prostoru a místního závalu při 

dobývání zónového typu zrudnění byla ověřena v listopadu a prosinci 2004, kdy porubní 
fronta postoupila do oblasti vyplněné MČ 48-20117. V průběhu dobývání na bloku byl 
kontrolován stav výplně v komíně (pukliny způsobené tlakem nadložních vrstev) a výztuž 
poslední lávky byla budována na podélné prahy. Při odtěžování výplně mezičelby bylo 
zjištěno, že cementopopílková směs vyplnila volné prostory ve vývalu zónové výplně a 
horniny a mezery mezi původní výztuží a stropem díla. Nebyly zaznamenány žádné tlakové 
projevy a rudní těleso nad mezičelbou bylo úspěšně vydobyto. Vyplněním mezičelby byl 
vyřešen také druhotný problém, tedy  exhalace  radonu do dobývaných úrovní. Při dobývání 
byly odebrány kontrolní vzorky základky. Bylo zjištěno, že i po aplikaci trhací práce je 
průměrná pevnost základky 9 MPa. Tato pevnost se ukázala v tomto malém objemu jako plně 
vyhovující. 


